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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Good Corporate 

Governance terhadap hubungan antara Sustainability Report dan nilai perusaahan 

pada perusahaan yang listing di BEI. Sampel penelitian dalam satu periode adalah 

11 perusahaan yang menerbitkan Sustainability Report secara berturut-turut 

selama tahun 2014-2016, pada variabel Sustainability report digunakan pedoman 

Global Reporting Initiative (GRI) G4 yang memiliki sebanyak 149 item 

pengungkapan. Dan pada variabel moderating yaitu GCG dengan proksi 

kepemilikan manajerial diambil perusahaan yang menyajikan struktur 

kepemilikan saham. Karena menggunakan tahun sampel 2014-2016 maka sampel 

perusahaan sebanyak 33 sampel. 

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab 4, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 (H1) diterima, yaitu Sustainability Report berpengaruh 

secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya, semakin baik 

Sustainability Report suatu perusahaan maka nilai perusahaan akan 

meningkat. 

2. Hipotesis 2 (H2) ditolak, yaitu Good Corporate Governance tidak 

memperkuat hubungan antara Sustainability Report dan nilai 

perusahaan. Sehingga kepemilikan manajerial bukan merupakan 

variabel moderasi. Artinya bahwa laporan Sustainability Report yang 
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dihasilkan oleh perusahaan dengan penerapan Good Corporate 

Governance tidak diperhatikan oleh para investor. 

 

5.2. Keterbatasan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka keterbatasan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Sampel perusahaan yang diambil hanya terbatas pada tahun 2014-2016, 

sehingga penilitian ini meiliki sampel yang sangat terbatas. 

2. Komponen variabel moderating yang digunakan dalam penelitian ini 

hanya Good Corporate Governance yang diproksikan dengan kepemilikan 

manajerial, sedangkan berdasarkan hasil pengujian diketahui sebesar 

61,9% nilai perusahaan dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

 

5.3. Saran 

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka penelti 

mengajukan saran dalam upaya perbaikan penulisan untuk penelitian selanjutnya 

antara lain: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah periode penelitian 

sehingga sampel penelitian yang digunakan lebih besar.  

2. Variabel moderating Good Corporate Governance hendaknya diproksikan 

dengan variabel lain atau menambah variabel  yang dapat memperkuat 

Sustainability Report dan Nilai perusahaan. Seperti kepemilikan 

institusional, saham yang dimiliki publik, dan sebagainya. 


